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Ați primit acest mesaj, deoarece vă aflați în baza de contacte a ADRBI. Dacă nu mai doriți să primiți mesaje din partea noastră, vă rugăm sa trimiteți un e-mail la 

contact@adrbi.ro, cu subiectul "dezabonare". 

Anunțăm publicul interesat asupra deciziei 

de emitere a avizului de mediu pentru 

Programul Operațional Regional București 

Ilfov 2021-2027. Documentele justificative 

pot fi consultate la sediul Agenției pentru 

Protecția Mediului București. Detalii 

Raportul de mediu fusese prezentat în 

dezbatere publică în data de 7 februarie 

2022. 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației (MDLPA) a elaborat și finalizat 

ghidurile solicitantului pentru proiectele 

finanțate din Fondul local și Valul renovării, 

componente ale Planului Național de Redresare 

și Reziliență (PNRR), asigurând posibilitatea 

supracontractării cu 30%. Detalii 

 

Surse de finanțare București-Ilfov 

Sectorul productiv european sprijinit de EIT Manufacturing 

EIT Food pentru transformarea ecosistemului agroalimentar european 

Triunghiul european al cunoașterii în domeniul sănătății 

Ecosistemul european de inovare digitală - EIT Digital 

Identifică noi parteneri de afaceri - proiectul PRO SME 

Ȋn data de 22.02.2022 membrii echipelor de implementare ale proiectelor Interreg Europe din cadrul 

Departamentului Asistență Tehnică al Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov au 

participat la evenimentul de informare privind Programul Interreg Europe 2021-2027. Mai mult 

Prima întâlnire cu actorii principali din regiune în cadrul proiectului BLUE GREEN CITY 

Workshop interregional - creșterea gradului de conștientizare cu privire la deșeurile din plastic 

Workshop Interreg Europe privind îmbunătățirea capacităților de inovare a IMM-urilor 

Consultă toate materialele campaniei B2Transition 

Detalii despre toate proiectele INTERREG EUROPE derulate în prezent de ADRBI 

Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene organizează, în data 

de 10 martie 2022, o dezbatere privind consolidarea implicării cetățenilor în politica de 

coeziune. Se vor prezenta rezultatele unui proiect-pilot desfășurat împreună cu OCDE 

pentru a dezvolta bune practici privind modalitățile de consolidare a implicării cetățenilor 

în punerea în aplicare a programului și rezultatele unui sistem de granturi pentru 

organizațiile societății civile. Detalii 

 

Pregătirile pentru #EURegionsWeek 2022 au început oficial! 

Cei doi coorganizatori, Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene și 

Comitetul European al Regiunilor, au lansat oficial apelul pentru parteneri.  

Înscrierile se fac până la 31 martie 2020. Detalii 
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